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lo£oT>.aIJLĵa. ,’■ C'V’ iLl.VrfU. cETp eruptinta msJVadD
K «raj geaaĴŬsAĴ |

b.Ŭ 5 alde de la Vll-a £2Jd—l .oni crenco (ĉi jaraj Sarnaulft u— 
Jubo lr.dĈns novan bŭ-MSuloj do *Aktuale rt-oii.Lnt6r ;

ĉiaj taskoj a tas izxfox-.ui pri loboro de .t«d.ŭbcj>15its'3c^anf‘l 
id.^jn el ;-ecado kaj ĉlakŭtl|J№koati pri 1—r<inkontl£ojt ve turoj f 
loboro «la fakoj tktp.

31 petas лап.хсЛ ĉiujn materialojn al redaktoro de rt Aktuale-’ 
, klsilrGcv Jurij G<ueenovi6) laŭ adreso :£»56O99» кдешш1-99»1>»к«11| 
-ч:1иЬо.

Esias peto акл-1Ъ1 artikolojn sufiĉe koiicĴ.zetallel radaktoro 
vos koneisit.i.ĉar duae ni astas Unigitaj de tujpeblecej.

La unua акайте de ‘•Aktuale” enhavu. tre koncizan, protokolon
Д la .11-a ;^.JL-£.onfar. uco.L>ua aumsro enhavos koncizan priskribon 
da la ЙЬЛР-чГ/ kaj se v.-mca iom da aliaj aaterioloj .Kaj la tria acu- 
..cro estos piese je via dispunotgvkaBaTaloj.

Kvnnlieru^Le ni ffe-rsas la moneron kaj fektajpns la 20-an do lu 
respektiva agnato.

Ek al la kunlaboro t
JUGonĉarov.

KGSCI2A PROTOKOLO
de la VII—a Korcfarunco de .iuJi&tkonsi 1 antaro

La unua taco • 12.u8.95.
У. u-olcviĉ on la noaio de GLJiŝ^Kaaitato aal£vi»ia la Konl*c-r^-<con.

ov faria «akoadukan pareloa.Li ekluis Mate** 4**” de' la 
■onreroŝntŝo jtaenai is tive taskojnilnt9x€ax>Ĉi Sb', iton, koordini 
kaj i lani laboron.

Tejzou'aportoj do la lokaj kluboj.
ч ni(JU.Vladiaircov) ila klubo regulo okazigas kunvenojn,ren- 

crrtirojn t a najbaraj urboj.iloabro do la klubanoj — ĉ.4v
yersono.ĵ.20 pornfcaoj venis al la koiiforcnco.7 partopremis ea 
.2Г.la klube ricevis propran ĉcnbron^atas eldonita fotnanio- 

re unu nu.aero de •Akordo”. n i^&z&bsTo aperis 4 artikolaj.
Oai t ' Ia his! grandaa ekspozicion de 1 rfandAAHpnaĵcj .ekagis 
5 x‘Xon<ac0ndaj koncertoj,16 prcla .cj^ĉ klubanoj portoprenis

.^trut3d&mcn.ton on .я J^ario.drban kurcon finis 14 personoj.
2-i.iagigsk (L^lovikcva) iLa ±fLubanoj aktive partopr alai en 

aLc» .aji.г-г-cionaj renkontigoj., alis kelkaj publikaĵoj on regi- 
ona Juraalk^Puukaiie 2 kursoj ssb tokgaaenigls 16 p arsenoj .Oni 
aa.u*ls  stanitan ĉe publika biblictako.Sstis organizita ekspozicie 
Ja i .fazvL^augnuĵoJ^.n la klabo aktivas 6*20  ntabroj.
.ms lnieki j (B.naJnok) tla klube погхгаа 18 personojn, el lli aktivas 

e.Okasis renkonl*oj  knn aliurbanoj .Cni ',ldona& iŭforfilion por 
Ukrainio.
IvujvvoĈT .Loskutova) «La Ĉefa direkto de laboro estis instruado, 
t ' arkbiis m kureoj por koseacsntoj kaj unu por progresantoj, 
bstlj» multaj propagandaj prelegoj«La klubanoj aktive partoprenis 
.«-orajojn, organisis rcbionoafa, renkoiiiĈon.Oni preparis kovri
lojn por ”Akordo” ..'‘ulti о je estis d aoustrata la filo© "Plat" • 
«Tstie artikoloj on ĵurrudoj .precipe institutaj .kunvenas 1o-1> 
pemonoj •

_ 4a (D.T«knuskaite) i-л la klubo c tam 124 persflb 
aktivas /^.Laboron de la klubo gvida» Konsilantara is
groDden urban ekape „ traici*
Iperio 21 artikoloj en cazoture.E-LsLrultaton Ĉe popola universita
to fi ais pli ol 100 personoj .La klubo kunlaboras tan .E-kluboj do

L <1 двеj landAj.3 per»onoj viditis eksterlandon.
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Lapiurradnf ' 
па la e oraro 
unu kurso,--iun t

LOI’ lerneja instruado mankas pedagogo j «La klubon vizitas vintro 
u«40 personoj,somera - 2O-23^Konstantan taskon havus no Ciu 1ИуЪдаг»{> , 
■А)ДриддС: Д^-bukav) »Por bona laboro mankas konli^oJ.La grupo 
nombros 16 Dcrstooĵa.£vidafl L.BoriscnraTonran ejon oni n» havas, 
koloktifas eo lagvidantc he jme. Oni organizis rondeton de ler
nantoj ,1мкюЛам§жв1ж^х intere s iĝantaj uri litorsero ;f inis 
La rru->aijoj partopreniis aversojn aranĝojn en aliai urboj, 
ŭr- niligis “ fcloziĉn. rankoniĝon.Uni esperan pri oficialigo» 
Lenlor^do(f' .LukJanec) tiel 30 janaj esperantistoj aktivas 10» 
ija la e araro da f anerala klubo eetas t> gejunuloj cl lO.Ketia 
unu kurso,J-iun finis 15 porBonoj.Oni partoprenas laboron de 
Lenigradn SSCKMCoelaiano.Ia grupanoj aktive portoprenis 
diversajn, renkon;ifcja.am Поло de venkistoj okasis busa alnar- 
nako kun prelegoj da C.Fodkaainor kaj V .Sinodaj pri »)E-tra- 
Jukoj do rusa poe zio .Granda laboro «1»s farata pri akompano 
de eksterlandanoj.
io skvo G.«. -ar. :ovski.1) t La Gafa aktiveco estia organizo de JkJT-<lV 

bartOpreais racionojn renkontiĝojn, aranĝis htmiron vesperon. 
^.Lefiaknja partoprenis Berlinan fostivalon^Sub gvide de B.Tokar- 

kuro°,j por komencantoj kaj progresantoj.En la klubo 
uzctivas S.1G ĉe judulo j .-/Ukccsc funkciis inter lingvi ."-itika raado- 

partoprenio €.20 personoj.
^^(y.Kulikov)tKn la kxubo eatas 30 membroj.Funkciis kelkaj 
rondetoj .saj aetodika кигво.ак^ал onigis 52 personoj.La klubo 
iestas jxron jubileoiukstis artikoloj en loka gazetera .Oni 
arangis aaifostan renkontiĝon kun aliurbanoj,turismajn дат?о ja.
Ii.Janulovie partoprenis la Kongreson en Belprado. 
li/ ;aCA»Kedlnft) kelkaj junularoj grupaj,kluj
aparte »xun Jono de indtruintoj funkcia korso .kiun fini я 14 
®ь persteioj .Aparis kelkaj artiko loj.ragida- 1. -,¥Ч-tpto? >4« ква±и>1аЛ renkontiĝoj .Ratelle estas «ondata imcriSlo;Srr&lh тййтЬ. 
eldonita fotnaniora malgranda E— vortaro.Oni preparis Akordon 
i-JO.Estas kunlaboro kii» komsomola komitato de racliauzino>kun 
turisma klubostas sentata fianko de apertaj junaj fortoj, 
‘«kodinta*  nombras 15 personojn.

La dua tGEO - 13.08.73» 
Raportoj de la lokaj kluboj (daurigo) 

(M.Bclogolovakij)iKn la klubo estas 20 personoj.Ĉi 
onajn oficialajn poziciojn, precipe Ĉe komsomolaj- 

oi.Estds nultaj* ’kursoj,kiuj bonan rezulton ne donis.
tuj banaj kontaktoj kun Haedobure (GITB) .Okazis 
. fiorkovanoj.La plej grava nalfacilaĝo estas 

foresto de klubejo.
m: ihitav (Z.^kvorcova) iha SEJa^raprozentabtino T.Iorkora no 
aktlvaSti^uakciia kursoj por kausneantoj.Oni orcuaĝis 3 ekspo- 
ziciojn.Ne videblus granda intereso ol Esperanto,Can lu ureon 
m vizitas eksterlandanoj .La klubanoj abonis diversajn revuojn, 

.orospon.;~s^kolektivi' kun eksterlando.
Taflksnt (D & al; Я о va) i La lnbarp eatis nek brila,nek brua. i» ova 
.rezidanto de la klubo estae 3.2utalov.La klubo nombras nun 
30 personojn, uke ivas e.lO.Kstia vespri» kun delegacie de 
polaj studentoj, inter kluj estis esperant ist ino .kui tei laboro 
ostis farita por organizi SET.Aparis nur umi numero do 
"Akordo" .Funkciis kursoj.
J\J^(V.Hporynin) ilost jore en la klubo rastis mar novuloj. 
Funkciis kurso an ina j veturis SKT.
stis ankra kureo en

rankot

♦La klubanoj 
lfi faritaj 3 
onoj«Oni planas



i

£reaulintva koncorto^Apnris kvar artikolo j en la gazetaro» 
Kuroj?luintoj ricevas uficialajn atesto jn»Cni partoprenis renkon- 
>. Igojn en aliaj urbej.Ocfa malfacilajo - sanko de 3--ŭJweraturo. 
f^-rkov. (A-iMiHtt) ■ > .n klubo okazis ĉa.if oj .operis aparta Junulara 
klubo «Cl noabras 30 personojn. Funke iio 3 kursoj por koneruiuntoj 

or propro santoj «Oni laboras lau iakoj trupoj «lsta» 
kun f ennlurboj eksterlande «ukazis nultaj, renkon

tatis gnaik solena vespero por kursfinintoj. 
pralegcjn*xUiikcilB  4 kursoj en lerne joj, la 
lalŝukvvsu. ni ciuiuuj pli iiktiviti la fakojn» 
аЪеТЛЬ'<•*•■■  ‘ ЙЙЛЯИЧ?Й» 
oja kaj aaĴSoJ.Ĵunkelle 4 kursoj .Aperi» ai-iL- ____________..з&дай.в.даг 

nko "litova kanto en esperanto’.Oni preparas la bultenon

* kaportaa realigintaj grupoj.
ТаЪтдг (G.Gorcikov) listis organizitaj du grupoj - Se lernejo 
Slj £■.- la urba klubo «kursojn finis 10 parsonoj kaj ricivis 
atcstiloJn^Okasis radioelsendo kaj artikoloj en gazeboro.La 
instancoj subtenadis. grupo volas aligi al SEJK»

)tFunkciis tri rondetoj'fiais 4 perso- 
dallroa.

tGkazis pralago en la kadroj de urba soel
oe io*  .Funkciis kurso en lernejo {kosa# aeis 4>40. finis 

3» d?inte;4pe okazis turima aarfto kan koa©neantoj,pri ĝi 
;>ost0 ostis fotoekiBpozicio.ukazlfi kelklingva ипшсгаJa koncertoj 
inparto ostis la pioj bonaj»La kursfinintoj eeestas on la 
konferenco.11i£i vi iii»T4 la grupo no rapidas.
io dainiai (J.G alvidis) ilin la klubo estaa 30 personoj*  el ili 
* gejunuloj .Oni laboras lofi. jara agadplano. ^'unLc iie 4 lonv 
eoj «T? atia organizita ekspozlcio.Uni abonis divoreajn revuojn. 
Pasintjare la klubo kan-i lĉatif iri al ddJLi kaj petas konfimi 
la senolean»

Teos t raportoj de la fakoj,foka agado» 
bionda servo (laŭ iusaiMo.l»Mellxi6)tKoreMpOQdpGtoj ne 

eEJtii ^nultaj .lui^Zehsstrino Samlande kontaktis kun korespona 
'La nervo do TlSJO»*ustaB  kompilita pafo kun eksterlandaj adresoj



Duono

I**»»*

koneak-"

kun
,посевов furi eaue pri

iretas storicita fissa kontakto kun Z3on- 
oto prizorgi rican invalon, "un alioj 1j>- 

ДсЛ la kontaktoj ne outas nultaj.
• (L»lfevikova)»listas nur 

locolovskij)ii<l havas 
. kontaktoj kun aliaj landoj.

(J.LupicklJ) kontoaktoj kun Emelurboj Bolonja,
ukazis r kun eksterlandanoj en la urbo мф.
^A.Vizglrdss)lLa klubo kunlaboras kun Hostok, sofio, 
П.1л klubanoj vigle lnsrs^p sitas »Пп1 akiris librojn 

por Sr.JU.
|QUMMfcsv) >Kelkaj klubanoj havas personajn IrtnrtiSMfcrii Inujn» 
1^( .vuroova) (Ketas Imlati lva korespondado kun

»natrin«Gop<rtuEl Pollando vetala invito por instui 
tie.
1у:.:,у'рС .bofikutova) (Kontaktoj eatas nur per soi va jestis rico- 

•“«L-.aJ vojoĝinvltoj.
r^ds<v ^gvetkaval (Hi ofto akoapanas eksterlandajn eestojn. 

p okvo (^»Яаткоувк1Л) tBn la klubo estae malfacilo gasie!



eknt«rlandaxioju,precipe el kapitalistaj landoj.Kelkaj klubanoj 
freire епиИпе private.
CaskCV .Kulikov) ske lkaj klubanoj korespondas tze aktivo .Estas 
speciala fako pri ekster landaj kontaktoj.
1 oltav j(V.Jocovkinj t Bataa korespondado kaj persona,kaj kolektiva
- sam ueaclurboj Volikotirnovo kaj Kotolin.
Ri*;a (A.UtodigB)11д korespondado ne estas vigla^olektive la 
Vribo korespondas kpn Hungario.
>£a(J. vilea&vu) >La klubanoj korespondas individue .Estas 
kolektiva kontakte kun Pollandojn ricevas literaturon el GJR. 
Rialtoj lastjare ne okasis.

xdn urboj,kie estas packociitatoj,nscesas kunlabori*  
kaj perspektivojn donos BuBl-ti^ado.

rov» Hece sas bene uzi personan korespondadon, prepari 
e&aastpie specialajn demandojn por korespondamikoj kaj aperi
gi iliajn respondojn en loka gazetaro.
G«i jrcl^cv:i>cro»pca>lado devas esti unu el niaj Cefaj tenkoj, 
ĉar 5*  alice as la homojn albeparanto.
C «ter^kaJaiLc. &-a Uondrestivalo de junularo en BGrlino.Ceestis 
7/Kj personoj el deko da lokoj .inter ili t vilento j de TkJOi
R.Ccrsotti.n^cbhor2i,kiuj faris parolon al Да ĉeestantoj. 
Aktive partoprenis reprezentantoj de An£^io,ceftoslovaklo,l- 
k.a.Post la oficiala parto okazi» distru vespero.

Ia tria tago - 14.CB.7J.
Temos Laboro de abJk en lorno joj.

Tenos Silato al Esperanto en oficialaj instancoj.
V -uroloviSsLa d-toeiifcion 6e 350D lastjare preskaŭ ne funk- 
cllSjt atis intenco eldoni J^iularan numeron de “Por la paco"!, 
sed. fi kaj aliaj pinitaj eldonaĵoj no aperis pro stanko de 
paperojn ne sukcesis direkti drlerlieron al TEJOJConcreso 
pro Ssnfc Je estraro.robruaro vanis nova respondeca sekreta
rio de la Komisiono V.n.Toknakov,klu longe ne laboris.Ll 
sukcesis interkonr.enti kun EJO pri sendo de niaj represen
tantoj al Berlina Festivalo (post prikonsidero en ZMC el 5 
kandidatoj restis nur C.Lenskaja.Nuua respondeca sekretario, 
ĴUl. konencinta labori,estas Kuansoov Vladimir Fjodoroviĉ. 
Kun EIO senperaj kontaktoj ne astis,£or T.Crirarjev don tuta 
jaro forestis.



'ne estas Interesa revuo.por re-iak— 
> salajrataj personoj,kio «stas 
reanimi redakciejon Se "Moskvaj шх

24 kluboj por €»40C ra< labroj»7ron kotizoj, 
►nacoj .profito de Ŭ8JT-CC1V k»a»kiituto en- 

» 5B5.04^\lupezoJ - 216.65»tfuna saldo 
i rubloj eksterlando*

Teno» sekretariaj aferoj*
ajn premiojn ricevas Harkov»Barna>il.KlaJpeda« 

t la konkurado eatas Jesas
2 605
2 -151
I 5g
1 078
1 014

лйа ”^oju:s-.sftat J" oni sukcesia pliigi la abonkvanton por "laco" 
kaj "HUstsaru vivo'’ de 200 ĝis JCO.ejtas^diskutata lu demando 
pri plilargi..*  de lu listo de J.Cc- '^ĵŭiuiarodnuja kniga*
ostas klopodoj nri plifaciligo de livera kaj vendaĵo de ^li
teraturo en socialismaj landoj, .stas propono eldoni la revuon 
"1иГл1хо Icaj vivo'’ vice kun aliaj lingvoj ankan en. kaperanto» 
L i .-rusa vortaro de 1»Л»Вокзгау aperos kun prokrasto pro 
aonio de papero» 
у * : ano»lad i "Kulturo kaj vivo'*  
tl kaj eldoni ĝin necesas f 
uall'aclla»rii bone estus organis________________ ____ _
no>uĵoj'’kaj regula elion! lon similan ok "lor la paco"» 
^.larao vaki Л i^ma Instituto de patentoj oni proponis ellabori 
internacian patentanlingvun ^urbare de Esperanto, sed superaj 
instancoj nulfav&rio» 
А»0опвагоу*П1  devas kolekti eldirojn dfi fiaaulvj^fuvorajn por 
.sperant o. fca J eventale eldoni»

* urbo eetas b^noj rilatoj kun instancoj, 
aultaoabran 7.001 estis malfacilaĵoj 

pri CPĴlOtoligo»
• b^ovkiniGe ni lu preao volonte Cion publikigas»

Toei6: financa atato de SBJ'.’.» 
v» V'iz/ lr.,1 astPaKis 24 kluboj рог в«40С i.i<nbroj^.rcn kot 
ertis ricevitaj donacoj, profito de n.JT-ciV k»a»kntuto 
spesoj estis Je la sumo 
egalas $65.01.cl ili 95

. •? гЛпй: ^Irretariadn premiojn 
fortis 21 klubojgrezulto de I

2«KlaJpeda-
*

5«Ivanovo - 
G*Barnaul  •

I Tlnicki>
9»^eakve 

10». .arkov 
11»0ct 
12.1л 
1 J.-lovoclbirsk - 
14 «poltava - 
1§. .elJabla xk - 
16.iuSkont -
17.Tula  
1U«копеек - 
19»Birsk - 
20»Ки5Ь1Фэт- 
21 «Kolerao. -

■ -,«•. onftaflfov ennanican lu premiojn al reprezentantoj de Ufe.. 
'T.p; - Ia. .die a.
ba Konferenco pridiskutis la staton en ^JLoktlvuJ grupoj kaj 
atentigis la grupojn de Kajomajj^Lispajcubiaulai.iiaporsSj^) 
riproĉis la grupojn i l&spiJak.ГДоуо,/rivoj Eoc.Tallln. 
vili alianoncis ekster j&£R£ la grupojn do Avdeevika» здиж1.

uw .. ina .jl.Jaz-oaJ. .ii-хае. t"ij»
olvas ellasiga reporto de neali®Lnta grupo.
dui Ivkart fO«0traler j iPssintiaie ea la ureo aoife rmigis uni- 

orsk-521
416
400

2gj
270
267
221
•i P



Vuruitato.La estraro de frcailin<va fakultato favore rilata*  al 
Lspuraato. iii goo idle oraaĝi du fakultativajn kursojn — por
i.̂rjLsteJ  kaj por etuu*n£oj.
La koferenco akceptis al kandidato la grupojn de Sfktivkar,
TalL.3Ttl^ifiyia.,korifkandidatecon de bverdlobok kaj «eabrucon 
de Kedaialal (akceptitaj kandidate dua regionaj renkontiĝoj).

Tondi intema inf «muldo de Luda.
.iiljgftla oalnova meniero de "Akordo" >videntlĝie netaŭga.

2Дл iniciato de UaSkentaooj £iuakiatŬer el ili aaniu helpis. 
\ .«uilas laiciutis *teed ĝi nur parte savis la aferon. 
-Ĵaraaul.moJ provis fotoaatnieron^oed ĝi eatas tro naŭ.tekost&*  
Ieee eas novoj proponoj.

^.unSildLKa oropoma renovigi la sumioroa,Liun uzis vta. 
A«Lukovski!>Oni viau la manieron <1© "Juna noner-intisc^^kua 
psgatoĵ tajpistoj.
1 <t.од€ 3ar.Kialunaj jretas eldoni tion aea sur cigareda 
p.-ipuro «imonate,kondiĉa ke f.LT liveros tajpilan.

Oni decidis eldoni probloa-inforaan periodaĵon en ..>amaul 
kaj йммшд aaterialon (ĵurnaloj,. gЬр.УшЬ iai ! lte lu 
"Akordo” - en Piga. La bulteno "KKK*  «e eu post stabiliĝo do la 
bumaula eldono |pri pioj urĝaj afaroj la sekreterio sentia 
cirknlarajn leterojn.

Tonos regiona abatio de JLja*
aitti rgi Lono(.>»Viz. irdasliLa rgiona ugado ioa lunas, kama 

tradiciaj renkontiĝoj en ĉiuj tri respubliko j, sol pri 3U —afe
roj tie teuas хаши! U..
Ccntro-ruoia regiono (V.AroloviCl ioni regule renkontiĝas dufoje 
jaro .15uu «iu renkontiĝo okasas seminario por aktivuloj kaj 
distraj ei'oj.Aua printempaj renkontiĝoj estas specialaj araj*»  
ĝoj por komencantoj.Okazas ankaŭ reciprokaj vizitoj da akti
vuloj.
То i, :c-ĥ 1rala sta, iono (ii .Cvllengva) >La renkontiĝoj okazos dufoje 
Jare .la ple j ■uiada cetio RSVU-7 - 150 personoj .ŭkaras anksa 
laurboj renkontiĝoj^kzc^ple Sterlitamak - Salavut. 
0>)CTi2iJk(L.Bclogol<>vskiJ) {Okazis renkontiĝo de kelkaj urboj 
on 31nvj ano^jorak.Kievanoj ne noutras aktivecon^ aktivas

□rkov.^oneck.. aparoj je, Po ltava.Cni daŭrigos laboron per fortoj 
le tiuj 4 vrbol.
1 kcidenfr- iberia legiono (J.Vladlaircev  ̂tOkazin kulkaj irrter- 
uroaj renkontiĝoj кип prop&ganuaj ero .j .Li praktike s ankaŭ 
mikajn vizitojn.
..Connor ovila regionaj renkontiĝoj iĝis izolitaj .Leos aas nepre 

iespcrtuxilin ©n niaj eldonaĵoj.La renkontiĝoj devas вгонгте 
alali! al tendaroj kaj konferencoj.Oni praktiku la renkontiĝojn 
eksterurbe.por ne bavi forlogaĵojn.rlecesas plani erojn por 
neesperantistoj .bolas inviti apartajn personojn por vrelogi, 
gvidi lecionojn por komencantoj ktp.

La kvara tago • 1^,
4.СГ  la titoloj de barnsula eldono eatas proponoJ «Katedro, 
Jdg, orno, Теилро .Direkto, Aktivulo. Aktuale .Iston akceptita la 

titolo "Aktualo”.
fii vue ualfiuinta raporto de la vicprezidanto pri fakaj aferoj. 
V te v t skribo j 1 Lgt ia cenditaj elvoku artikolo por "Akordo"

cirkulcrnj leteroj al fakestroj kun konkretaj proponoj.
x 1*031  aŭ Ĉiu fakestro laboras izolite |bLJL-^rupoj mk iiavus nek petas 
helpon. oniu cl fakestroj sendis sian. p lano n... utas re karn io lasi 
nur lu .0 etonoj gvidantojn de poezia,t reduka, radioaaat ora fako 
kaj koresponda, servo.. ro manko de infomoj ne eblo*  pritaksi 
laboron de jaetodikxL,ecienc-tU£aikaraatuxaaika fakoj kaj koro apon- 

l renkontiĝoj deva*  jrograae 
konferencoj .Oni praktiku la renkontiĝojn 
f0i’log3Ĵojn..kecesae plani erojn per
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da 3crvo.?Jeccaae aksigi gvidantojn de kanta.a«(;,neta£ona,fota 
flikoj.;.! ne devas elekti fakestrojn senkonsente. 
j^Ltfr.-iftk-iJiSa iu klubo Ttz raspouiau alvokojn da fakestroj kaj 
aliajn uSa’>leteroja»i№casas forpreni poentojn. 
LjLffr^jfoctNecasas kolekti prele- ojn pri d*kaj  disponi por

A.-. .rkovBkljj m| na beacaas tio» «ulte da fatoj .nestu 
3?Ŝllk> brno ча rato topenda» to jvitonto toi

15 «Г**'-.  «■ *>  »<-*•  -•«-
ŭ povos rtacvl.i fian laboron.

<w,~; . г. лА;Kapre L^oesas altiri pli a£ajn esperantietojn al 
•■'fea Titoto t ul ja inuiton faras peralela •

fvmoi elektado de la nova /irĵd^dstraro kaj 
fakestrojn

L. tontoretoo taksie labo.nm te la aalmrre, '<onltato Slel koa- 
ЙгШйе.7» Sstas propono IH.7I4.I*  pcstouon to viopToaiJaato 
х*г “^7г C-—»_ | жтатоj^tan »1 pli мяохиив kemitatenon ?ri

«Male, ni devas pliiu opagandan. laboron»
ffi t .Necesan koiiit atano pri tonstru-tttcnantoj^kLu poste

__ saro.
.duодеггоу tSSJU duae ne povas uoni al tio atentonta? mankas 

tonsenejnctaoc• uaa kvanto oa keeitatanoj restu la sana — 8.
.rome estas propono: anstataŭ vicprezidanto pri kontaktoj kun 
oficialoj instancoj estu unua vicpre aide nto.

Ia Konferenco elektis novan Komitaton: 
drefidanto «*  <«C»O£&>iXOVtunuA vicpresidanto — A. Arei evie (.Io siero), 
rioprosidanto 
v4b<f^siĤunto pri eksterlandaj aferoj • D^Gibulevai 
Vici reeilanto pri sekretariaj aferoj - 7.Silae(7ilx 
sidŝtoA agi. i la ancoj eferoj •*  4.7isclrtLas(Klaipsd-i) 

lernejaj afaroj- ‘• •t«rotobc<rvOonaak,.vlcpix-x_-B___ 
5£p:‘j - xAptov(Geljabinak)evicpreEi Ionto jrl tendaroj — 3«Kolker vui a,>.

oni deci ila :.7ota fako • likvidijkanti lako — h.
* fako - .;.kc»<yv(nme lni ekiru,jeto J lka f cuco - U *и  ад ale viS (Omsk) traiio..uŭat ora fako» C • Jaskov*  
CBurnnul),scienc-teknika ioko*  la posteno restu voka. traduka 
1UJ? ~ jia :i^oev(i»rn®p.)t»oe?ia foko - D.LukjaneotlenlnKred). 
naturamika £о&.о - л.с11к(-2д131ти,Liorcaponda cervo — i.ĥellande 
у k. a), casei ara servo - i^Iarkovakij (Moskvo). ,'
..staa poopono fondi historian fnken.Oni decidis,ke kiudirekte 
laboro «n iru abadon Iv la fondata last ibuto la -aperante.

propono do V. w tkovo. tondi bibllotiafiaa i^iasf-scivou^La 
?Lenin°-al)**  akceptita,la f-vidadto estaa koAisiitaal V.Cvottova» 

‘Ceno: o-er-.j arangoj ie eu T)?4 kaj 1975 J.
rosto de reprezentantoj cl EbSaftkala oni prokrastis la 

«.celion pri .'. 1.Л >4lonf civnco kaj >EJT—46 per semajne .por
esplori dna la tendaro. ’
Ie organizo de esias kermis iita el Llaipeĉa (reserva loko —
xi3riiaul).;ri .CT-6 esplora ebleco jn Uflukri la u.J.-eio afe renco
esploru eblecojn. namaul kaj Uotj—Kojono-orski.

Гашо t kunlaboro kun eksteree jma movado Aspvrantr. 
-л—n;teranoj volas transdoni sian apertan al ĵuru' l 
hcjSi ^°3»TU.1 junularo ne devas forpuŝi ain,ni povas oulte

rr).
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